Povinnost elektronické preskripce od 1.1.2018
Co vše musím jako lékař udělat?
Co potřebuji, než začnu
•

Musím mít kvalifikovaný osobní certifikát (vydává jedna ze tří certifikačních autorit v ČR, platnost
1 rok), tím elektronicky podepisuji (elektronický podpis nahrazuje vlastnoruční podpis)
➢ pokud pracuji v nemocnici nebo ve větším zdravotnickém zařízení, většinou se zaměstnavatel
postará o hromadné vydávání těchto certifikátů
➢ pokud mám svoji ambulanci, musím si tento certifikát zajistit sám
➢ certifikátů mohu mít více, je na dohodě se zaměstnavatelem, zda mohu certifikát vydaný ve
zdravotnickém zařízení použít např. i ve své organizaci, či zda potřebuji svůj vlastní

•

Musím mít přístupové údaje od SÚKL
➢ pokud pracuji v nemocnici nebo ve větším zdravotnickém zařízení, většinou se zaměstnavatel
postará o hromadné zajištění zpracování žádostí a pak předání bezpečnostních obálek
s přístupovými údaji konkrétním lékařům
➢ pokud mám svoji ambulanci, mohu zažádat o přístupové údaje prostřednictvím webového
formuláře na stránkách www.epreskripce.cz , tuto žádost elektronicky podepisuji
➢ přístupové údaje mám pouze jedny (žádám pouze jednou), tedy pokud pracuji ve více
zdravotnických zařízeních a případně i ve své ordinaci, stále se přihlašuji jenom jedněmi
přihlašovacími údaji, rozlišení probíhá v systému podle IČP (identifikační číslo pracoviště)

•

Musím mít ve svém SW nainstalovaný „modul“ pro komunikaci s Centrálním úložištěm
elektronických receptů
➢ pokud pracuji v nemocnici nebo zdravotnickém zařízení, tuto podmínku zajišťuje oddělení IT
s dodavatelem SW
➢ pokud mám svoji ordinaci a svůj ambulantní SW, musím se spojit s dodavatelem SW, aby mi
SW zaktualizoval
➢ se všemi dodavateli lékařských a nemocničních SW SÚKL již několik měsíců intenzívně
komunikuje, takže mají veškeré informace ke zprovoznění komunikace s Centrálním úložištěm
elektronických receptů

Začínám předepisovat
•

•

Předepisovat mohu ve své ordinaci prostřednictvím nemocničního nebo ambulantního SW
➢ pokud jsou splněny podmínky z předchozího odstavce, mohu předepisovat již nyní, není třeba
čekat na leden 2018
➢ při vlastní práci na počítači se toho pro mne mnoho nezmění
Předepisovat mohu i prostřednictvím webové aplikace - 2018
➢ potřebuji zařízení s připojením k internetu (vlastní notebook, tablet,...)
➢ do prohlížeče zadám webovou adresu, spustí se aplikace, přihlásím se a předepisuji
➢ tento způsob předepisování bude zpřístupněn do konce roku 2017 (bude zveřejněna adresa,
prostřednictvím které se do aplikace přihlásím)
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•

Ve výjimečných případech mohu předepisovat i prostřednictvím mobilní aplikace - 2018
➢ potřebuji „chytrý“ telefon s přístupem k internetu
➢ spustím mobilní aplikaci, přihlásím se a předepisuji
➢ tento způsob předepisování bude také zpřístupněn do konce roku 2017 (bude zveřejněna
aplikace, prostřednictvím které budu moci předepisovat)

•

Pro vydefinované případy bude možné vystavit papírový recept (vyhláška je v gesci MZdr a je
aktuálně připravována)
➢ mezi takto vydefinovanými výjimkami nebude mimo jiné chybět technická nedostupnost
(nefunkční SW, výpadek elektřiny, nedostupnost internetu)

Co vlastně pacientovi předám – způsob volím vždy po dohodě s pacientem
•

Předávám vytištěnou průvodku
➢ půjde zřejmě o nejčastější formu předání eReceptu pacientovi (obdoba současného listinného
receptu, pacient má v ruce „papír“)
➢ na průvodce jsou všechny údaje o pacientovi, lékaři, předepsaných lécích a navíc identifikátor
eReceptu vyjádření vlastním opisem kódu (12ti místný kód, písmena i číslice), čárovým kódem
a 2D kódem

•

Posílám pdf do e-mailu pacienta - 2018
➢ pdf je zašifrované a obsahuje údaje jako na vytištěné průvodce
➢ odeslání zajistí systém eRecept, nemusím nic posílat, pouze potvrdím e-mailovou adresu
pacienta, kterou mám ve své evidenci, nebo opravím či vyplním jinou
➢ lze s výhodou použít v situacích, kdy pacient není osobně přítomen v ordinaci

•

Posílám SMS s identifikátorem na mobilní telefon - 2018
➢ tímto způsobem dostane pacient pouze identifikátor eReceptu
➢ odeslání zajistí systém eRecept, nemusím nic posílat, pouze potvrdím telefon pacienta, který
mám ve své evidenci, nebo opravím či vyplním jiný
➢ využití bude spíše výjimečné
➢ tento způsob bude zprovozněn do konce roku 2017

•

Nepředávám nic, pacient má možnost si eRecept zobrazit ve své webové aplikaci - 2018
➢ pacient bude mít k dispozici obdobnou aplikaci jako lékař, ve které si bude moci zobrazit
všechny jemu vystavené eRecepty
➢ v této aplikaci se pacientovi zobrazí eRecept okamžitě po jeho vystavení
➢ tento způsob bude zprovozněn do konce roku 2017

Jaké informace budu mít ještě k dispozici
•
•
•
•
•

Informaci o tom, zda si pacient léky vyzvedl
Informaci o tom, jaké léky mu byly vydány (záměny v lékárnách)
Poznámky od lékárníka, které budou mít více úrovní priority
Informace o historických datech – v systému jsou veškeré údaje uchovávány 5 let
V budoucnu i další informace a funkce v souladu s novelizací legislativy
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